7611

vfZågåt

V\

m

■

fr

LWLWLlLVLME
til

en mulig Låsning
af

^

flesvig-hotftenske Forvikling

ved cn fredelig O verenskom st.

K jobenhavn.
G y l d c n d a l ske B o g h a n d l i n g.
T h ie le s

B o g try k k e ri.

^

Uc ^ ‘ afl" 'nS

%

CU?

/-

(^3

h enimod to Aar har det lille Kongerige Danmark befundet
sig i cn Krigstilstand mod sine oprorste Hertugdommer, og des
værre! ikke mod disse alene — thi da vilde Krigen sikkert ikke
have varet saalcenge, og sikkert have saaet et bedre Udfald for
os, end dette nu maaste, ved den snart forestaaende Fredslutning, kan ventes — , men mod bele det store Tydstland og
navnligen mod det mægtige Preussen, som for sig alene hen
regnes til en af de 5 Stormagter i Verden, medens Danmark,
selv med Indbegreb af alle sine 3 Hertugdommer, er en af de
mindste og altsaa svageste Stater.
Allerede derved en hojst
mærkværdig Krig, og som ikke kan andet end geraade os til den
hojeste W re, esterat vi desuagtet i den have bragt vor mæg
tige og saa langt overlegne Fjende i stor Forlegenhed og vun
det idetmindste ligesaa mange Laurbær som vore Modstandere,
og naar alle Omstændigheder tilborligen vejes, vel igrunden
langt flere og bedre end de.
Men ikke mindre mærkværdig er
denne Krig, naar man seer hen til, at den fra forst til sidst er
gnmdet, paa den ene Side i Logn, Underfundighed, falste Paa
stande, gjentagne og udbasunede med magelos Frækhed, det
stammeligste Rænkespil af forræderiste og mensvorne Embedsmænd, — kort sagt, i en saa bundlos Immoralitet, at Histo
rien vel vansteligen stal kunne opvise Magen dertil — paa den
anden Side i den mest ubefojede Indblanding fra en Kant,
hvorfra netop burde været ydet os Hjelp mod det oprorste Parti,
en Indblanding som er ligesaa traktatstridig som uforenelig med
de hojtideligfte Garantier af selve Stormagterne, og som, uagtet
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den allerede i det Væsentlige har maattct siaac sig selv paa
Munden, desuagtet vedbliver sit fordærvelige S p il, og saaledes
mere og mere forraadcr sine fra forst af flet skjulte erobringsfyge og udvidelfeslystne Planer.
Tilstanden er betænkelig. Ved hin siammclige Indgriben
fra en af de store Magters Side i cn lille, men fouvcræn og
uafhængig, Stats indre Anliggender, — en Stat der gjentagne
Gange har givet de mest flaaende Beviser paa at den har fuld
kommen Kraft til at kue og tugte sine oprorsie Provindfer —
under de garanterende Magters Ulyst til at blande sig alvor
ligt i Striden, ere Sagerne nu engang komne i en falf! S til
ling, og Danmark nodes saaledes til at fortsætte Underhandlin
gerne om den Fred, fom man multgen vil tilstaae os, i et T il
fælde hvor Fredsunderhandlingerne kun burde bestaae i, at den
angribende Stormagt crkjendte sin Uret og i det Allermindste
gav en Undskyldning for sin — hvis man vilde bruge et meget
mildt Udtryk — uforsigtige og letsindige Fremgangsmaade, fanit
erstattede os alle Krigens Omkostninger i videste Udstrækning og
fuldstændigen restituerede os in statum q u o .
Tænker man sig
Frankrig eller England i Danmarks Sted (bvis det ellers nogen
sinde kunde være kommet faavidt mcd en af disse Stater), vilde
dette upaatvivlelig være det eneste tænkelige Grundlag for cn Fredflutning i et Tilfælde font det omhandlede.
Men hin Sagernes Stilling er nu engang den faktiske.
Man maa finde sig deri.
Der gives ingen Domstole hvor
Staterne kunne gjore deres Retskrav gjeldende og være sikkre
paa at finde en retfærdig Afgjorelsc af Sagen. Altsaa, bvad
der nu er at gjore, er kun, i den uheldige Situation hvori vi
engang befinde os, at stræbe efter al opnaac cn Fret1slutning, fall
lidet ufordelagtig som efter Omstændighederne er muligt. Her
til bor naturligvis alle Midler sættes i Bevægelse.
Men der
som det kunde lykkes, ved cn eller anden Kombination i stats
retlig, territorial eller dynastisi Henseende at komme til en ind
byrdes Overenskomst mellem de to stridende Hovedparter selv,
hvorved saaledes en egentlig Fredflutning mcd de andre krig-
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forende M agter kunde bortfalde, kunde vistnok I n te t tænkes hel
digere. D et er en saadan Kom bination som sial omhandles i
dc efterstaaende B l a d e ; og da Forfatteren ikke h ar seet den
nogetsteds tidligere fremstillet, eller nogensinde hort den omtale,
h a r h a n troet, ikke at burde tilbagebolde sine Ideer, for multgen
ar kunne bidrage, om end kun en nok saa liden Skjcrrv, til den
saa forviklede K nudes heldige Losning.
I fire A arhundreder har det plattydsie Hertugdomme H o l
sten, ligesaavel som det danste Hertugdomme S l e s v ig , staaet i
den nojeste Forbindelse med Kongeriget D anm ark, og stedse varet
betragtet font en integrerende Del af det dansie M onarki. S e lv e
Holstenerne er det tidligere neppe faldet ind, at de jo i politisi
Henseende horte til D anm ark og ikke til Tydstland. Forst dc
senere Decenttier var det forbeboldt, cfterat uheldigvis Holsten i
1 8 1 5 var bleven optaget i det tydsie Forbund — ved en uden
tvivl meget stor S ta ts f e jl af Kong Frederik VI, som sikkert
bavde haft det i sin M a g t , ved at benytte den davcercnde faktisie Tilstand og fremdeles bolde Holsten ude af al politisi F o r 
bindelse med Tydsiland, og ved iovrigt at forfølge en klog og
velberegnet Politik, at drage dette Hertugdomme, saavelsom S l e s 
v ig, saa ncrr til Kongeriget, at de senere A ars Bevcegelser og
deraf folgende Begivenheder aldrig skulde have opstaaet — , og
cfterat Ideen om den tydsie S torhed og den tydsie N ationalitets
Fortræffelighed lidt efter lidt havde siaffet sig In d g a n g og niere og
mere grebet Gemytterne, cfterat den dansie Rcgjering destovcrrre roligen havde seet p a a , hvorledes denne Id e e , ved Hjclp af det
tydsie Universitet i Kiel, mere og mere bcmcegtigede sig og gjennemtrcengte den holstensie og derefter den sieSvigsie Embedsstand og
overhovedet de hojere Klasser af Befolkningen, — forst de se
nere Decennier, sige vi, var det efter A lt dette forbeholdt, lidt
ester lidt at fee de gamle B a a n d losn ede, som i saa langt et
T id sru m havde bundet Hertugdømmet til Kongeriget. P a a en
gang følte m an sig nu i hint som en D el af det store tydsie
F o lk , og fandt det u v æ rd ig t, længere at staae i et S l a g s provindsiel Afhængighed af det nordisie Kongerige, hvis M a g t der-
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hos, efter be senere politiske Begivenheder, var saaledes aftaget,
at det ogsaa i denne Henseende stod i cn uheldig Modsætning
til det store tydste Fædreland, hvis Forening til et stort og
overmægtigt Rige netop blev Maalet for de tydste Patrioters
ivrigste Buster og gjurlige Bestræbelser. Man undlod nu ikke
meb den smaaligste Wngsteligbed at opsuge alt hvad der kunde
være til Præjndits for den hidtilværende Forbindelse, alt hvad
der kunde tjene til paa nogen Maade at nedsætte Danmark ved
Siden as det store Tydstland og det tydste Hertugdumme. Med
stor Utaknemmelighed forglemte man alle de store Fordele som
Holsten i Virkeligheden havde nydt under det milde og dog for
standige danste Kongesceptcr, og gik i sin Ubillighed saa vidt,
at man endog opfandt de saakaldte Prægravations-Klager, som
aldeles vare grebne as Luften og byggede paa Usandhed og for
drejede Paastande.
Denne, saaledes esterhaanden opstå aede,
fjendtlige Stemning i Her tu gdommerne, der fra Holsten ogsaa
var trængt ind i Slesvig, og her havde frembragt det stesvigholstenste P a rti, der endog gik saa vidt i sine Planer, at det
tilsigtede intet Mindre, end at rive hele det sidstnævnte Hertugdomme, tilligemed Holsten, aldeles ud fra Kongeriget, blev nu
snart paa den ene Side taget i Tjeneste as bin landssorræderiste
Fyrstesamilie, for at fremme dens egne hemmelige og forbryderiske
dynastiste Planer, — af den hamborgste Kræmmeraand, som var
til det Ud erste skinsyg over sin tilranede Handelsmagt og Over
legenhed, navnligen over Handelsinteresserne i Kongeriget, og
urolig ved ethvert Skridt der her stete, som paa nogen Maade
kunde pege hen imod en Emancipation, — as det nysnævnte
flesvig-holftenste Parti endelig og Demokraterne i Tydstland,
samt dem der havde undfanget den fortræffelige Idee, at det
store Fædreland skulde ogsaa gjores til en ftor Somagt, ved
Hjelp nemlig as stesvig = holstenske Sobavne og Matroser;
medens paa den anden Side de uheldige Fejl som den danste
Regjering vedblev at begaae, den ubegribelige Blindhed og Man
gel as Energi, som den desværre udviste, ikke lidet bidrog til
at lette Spillet for hitte Partisurere og gjure Spaltningen stedse
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fierce og stone. B i have saaledes oplevet det i Sandbed markvcerdige Selsyn, at den Hertugdommet Holsten i 1815 givne
dobbelte eller salste Stilling, som et Vand der paa engang stulde
tilhore Danmark og Tydstland, fra sorst as avlede cit misfor
nøjet Stemning i begge Hertugdømmerne og Tilbøjelighed til
en Spaltning, at denne, efter at vare tilbørlige« benyttet og
bearbejdet as dristige Partiførere, tilsidst brød ud i aabent Op
rør, der strar gik over til den mest sanatiste Krig med Preussen
og bele Tydstland, en Krig som bar truet med at føre og endnu
meget gjente vil kunne sore til en almindelig europaist Krig, og
som nu ikke kan tilendebringes uden at flere af Stormagterne
ut aa lægge sig derimellem!
Intet synes saaledes for Danmark at vare niere magtpaaliggendc, end at faae hint ulyksalige dobbelte Forhold, bvori
vi see Kilden til alle de senere Aars Ulykker, — et Forhold,
der vel og i og for sig selv er faa unaturligt og besynderligt,
at det inaaste stat vare vanskeligt at finde Erempel paa et lig
nende — til snarest muligt at børe op, ja dette forekommer os
i den Grad vigtigt, at det endog efter vor Formening vilde
vare langt heldigere, hvis faa stulde vare, aldeles at opgive al
Forbindelse med Holsten og Lauenborg til Fordel for Tydstland,
end at vedligeholde en faadatt, ttaat: bitte Lande tillige stulde
udgjore en Del af dette; og det af den simple Grund, at de
Indflydelser, som igjennem en faadan Forbindelse aldrig ville
kunne undgaaes fra det store og mægtige Tydstland paa det
lille Danmark, og som bidtil bave varet faa fordærvelige, at
de endog have bragt Staten til Afgrundens Rand, efter al
Rimelighed ogsaa i Fremtiden, og hvorledes end Danmarks
Forbindelse med Slesvig ntaattc blive ordnet, ikke ville undlade
at virke stadeligt, eller dog mindre heldigt.
Paa den anden
Side vildedet vistnok vare højst sørgeligt, dersom vi saaledes
stulde opgive to faa stjonne Pro vind ser som Holsten og Lauenborg, der i flere væsentlige Henseender have en faadatt Vigtig
hed for os, at ctt nar Forbindelse med dem for Danmark synes
at vare i bøj este Grad ønstelig.
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Men siulde det da virkelig vare kommet faaoibt, at vi
nu kun have at vcelge mellem disse tvende maasicc lige sergelige Alternativer, enten at skulle vedligeholde hin uheldbringende
Forbindelse med Tydsiland igjennem de to tydsie Hertugdømmer,
eller at skulle aldeles opgive al den Forbindelse hvori disse
hidtil have siaact med Danmark? V i troe ikke at dette er
Tilfaldet, men tillade os tvertimod at formene, at der vil
sindes en tredie Udvej, som, hvad enten man seer hen til
Danmarks uomtvistelige Rettigheder ifølge de historiske Forholdes
Udvikling gjennem saarnange Aarhundredcr og isolge de seneste
Begivenheder, eller til hine Hertugdømmers naturlige og såregne
Forholde og derpaa begrundede sande Interesser, samt til deres
Beboeres egne Onsier, vil uden Krænkelse af Nogens Ret
sindes fra alle Sider at vare lige hensigtsmæssig og for alle
Parter lige ønskelig.
Som alt ovenfor bemarkct, har Hertugdømmet Holsten
igjennem 4 Aarhundredcr stedse varet anseet fo r, og i Virkelig
heden udgjort, eu integrerende Del af det dansie Monarki. Dets
Forbindelse med det gamle Kejserdømme var nok i det Højeste
et Lehnssorhold, som sikkert havde meget lidet at betyde, indtil
Hertugdømmet i Aaret 1806, ester Kejserrigets Opløsning, ved
en simpel Erklaring as Kongen af Danmark blev forbundet med
det dansie Monarki som „en i enhver Henseende fuldkommen
nadsiilt Del af samme", og saaledes at det „alene stod under
Kongens egen uindsirankede Regjering". I 1815 blev vel
Holsten indlemmet i det tyd sie Forbund; men ligesom dette
siete ved Kongen af Danmarks egen fri V illie og Besiutning,
saaledes synes de Udtryk hvori Indlemmelsen siete, nemlig at
„Kongen as Danmark tilraadte Forbundet for Holstens Ved
kommende", med tilstrækkelig Tydelighed at vise, at Kongen af
Danmark ikke i fjerneste Maade bavde den Hensigt derved at
bortgive det Ringeste af sine Rettigheder til dette Land, og det
synes saaledes uasdisputerligt, at Kongen da ogsaa, hvis han
finder dette, enten for sig, sit Kongerige Danmark eller Hertug
dømme Holsten rigtigt eller hensigtsma:ssigt, maattc have lige-
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faa fuld Frihed til nu igjen for Holstens Vedkommende at ud
tråde af det tydste Forbund, som dengang til at indtrcede deri.
Men nu mede vi tre hver for sig i hojefte Grad vigtige Om
stændigheder, som endydermere synes at maatte gjore det faa
soleklart som nogen Ting i Verden, at Kongen, hvis han
puster det, maa have den fuldeste Ret, idetmindste ined Hen
syn til Tydstland, til nu igjen at ophave bin uheldsvangre For
bindelse: for det Forste den Omstcendighed, at Kongen, efter
over en Menneskealders Erfaring har haft mere end tilstrækkelig
Lejlighed til at overbevise sig om, at hin Forbindelse ej alene
for hans ovrige Lande er i hojcste Maade fordærvelig, men
upaatvivlelig for Holsten selv mere til Skade end til Gavn;
dernæst den hojst mærkelige Begivenhed, at netop det samme
tydste Forbund, med hvilket den Forbindelse, fom naturligvis
skulde tilsigte fælles Vel, blev indgaaet, ikke bar bluedes ved
i Forening med Preussen at vælte sig ind paa det lille Dan
mark med den mest fanatiske og selve Danmarks Eristents
truende Krig, og hvorfor? ikke blot for at sikkre Forbunds
landet Holsten mod de af Luften grebne saakaldte Overgreb fra
vor Side, men endog ligefrem og ufordulgt for ogsaa at rive
det Tydstland aldeles uvedkommende Slesvig fra os, hvorved
senere begge Magter have maattct paa det Hojtideligste erkjende,
ej alene at Paastanden paa Slesvig, men i det Væsentlige og
saa Grunden til Krigen for Holstens Vedkommende, har været
aldeles intetsigende og i Et og A lt grundet paa Uvidenhed og
fejlagtig Underretning (en Erkjcndelse som i Grunden maa
stille begge Magter i Klasse med «civiliserede Barbarer); ende
lig kommer hertil den saare vigtige Omstændighed, at det tydste
Forbund jo netop er i Begreb med at omdanne sig selv til
noget ganste andet end det hidtil har været, og heraf maa da
vel aldeles ligefrem folge, at Kongen af Danmark nu naturlig
vis maa overlades den selvsamme fri Raadighed, som i 1815,
til at bestemme sig for, om han ogsaa nu ouster for Holstens
Vedkommende at tiltræde den forandrede Statsforbindelse som
nu tilsigtes oprettet, og som han muligen aldeles ikke kunde
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være tjent in eb at væve Medlem af.
A f Alt bette maa ba,
mene vi, aldeles ligefrem felge, at Kongen af Danmark, idetminbste i Forholdet mob Lydsiland ntaa have ben fuldstændigste
og uomtvisteligste Ret til nu at fefe sig fra ben i A året 1815
fer HolstenS Vedkommende inbgaaebc Forbindelse nteb det tvbsie
Forbund og ikke at ittbgaae nogensomhelft Forbindelse nteb det
ny tyd sie Rige eller Statsforbund, forfa avidt han ntaarte være
kommet til ben Erkj endelse, at ett faabait Forbindelse hidtil har
været og i Fremtiden maa antages at ville være langt mere til
Skade end til Gavn for Danmark, for Slesvig og for selve
Holsten.
Ja det synes endog at ville være i hej Grad for
underligt, om Kongen ikke benyttede sig af bennc Ret.
Forfaavibt Nogen siulde mene, at det berveb langt mindre
vil komme an paa det tydsie Riges eller det tyd sie Forbunds
Rettigheder mod den danske Stat, eller omvendt, end paa selve
det holstenske Folks Ret til selv at afgjere, hvilken Nationalitet
og hvilken Statsforbindelse det helst eitsicr at tilbere, da skulle
vi vel ikke paa nogen Maa de nægte, at jo det holstenske Folks
Ønske i denne Sag vistnok bor tillægges særdeles Vægt. I og
for sig vilde dette dog paa ingen Maabc være afgjorende,
øfterrig
har ikke givet efter for sine italienske Provindsers
0 nsier for og Stræben efter at folge ben italienske Nationalitet,
men har nteb Vaabenmagt kuet et Opror, som dog sikkert i
flere Henseender var langt mere berettiget end det holstenske;
Rusland, Preussen og Osterrig have ligeledes nteb Vaaben
magt og blodige Midler kuet og tugtct deres polske Lande, da
de forsøgte at gjenoprette deres mcd Vold og Uret sønderrevne
cg underkuede Nationalitet; det familie vilde gjelde i Frankrig
nted Hensyn til Elsas, i England mcd Hensyn til Irland.
Men vi fee her dm fetfomme Kontrast, at medens det mægtige
Øflerrig, der neppe vilde været istand til ved egne Kræfter at
blive færdigt mcd Oproret i sine ungarske Lande, dertil laaner
de fornødne Armeer hos sin Nabo, faa at dette Opror knuses
af tvende Stormagter i Forening, bliver paa selvsamme Tid
det lille Danmark, som nctop giver faabamte Prøver paa sine
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Vaabcns Kraft og Lykke, at al T vivl maa forsvinde om,' at
det snart kunde ved egen Hjcrlp vare bleven sardigt in ed det
stesvig-holstenste Opror, af tvende andre Stormagter i Forening
overfaldet med rit skammelig K rig , og derved vedblivende sorbindret i ved egne Kræfter at af gj pr c sine egne indre Anlig
gender.
Her seer titan da atter Forstjellen mellem den Stats
ret som gjelder for de fntaa og den som gjelder for de store
Magter! Under alle Omstandigheder vilde Holstenernes Onste
dog alene kunne gjelde saavidt, at de bavde Valget mellem den
tydste Nationalitet og Statsforbindelse og den danste, saaledes
at de udelukkende sluttede sig til den ene, med Opgivelse af den
anden, men aldrig naturligvis saavidt, at de, imod Danmarks
Onste og imod dets Interesser, kunde paastaae at vedligebolde
begge Statsforbindelser paa engang.
Men det kan sikkert med
største Føje betvivles, at det virkelig stnlde vare det bolstenste
Folks Onste at folge den tydste Nationalitet og Statsforbindelse, for ganste at forlade den danste. T il det stesvig-bolstenste
Parti og dettes Tilhangere kan ber naturligvis ikke tages
mindste Hensyn, men kun til selve Folket, og hvad dette angaaer, vilde et saadant Onste baade vare i boj Grad »natur
ligt og forunderligt, og det finder, efter alt bvad man kan bore
og slutte, heller ikke Sted.
Hvad nemlig forst Nationaliteten
angaaer, maa det erindres, at denne egentlig ikke kan kaldes
tydst. I Henseende til Afstamningen bestaacr idetmindste Mas
sen as Folket as forstj ellige staviste Stammer: Obotriter, Wender,
Wagrcr, Ditmarsterc og Friser, der naturligvis have staaet i
langt narmere Forbindelser med de stesvigste Stammer, Angler
og Friser, og vel og med Jyderne, end med de Tydste. Og
hvad Sproget angaaer, da er det egentlige Folkesprog, det plattydste, som bekjendt meget sorstjelligt fra det Tydste, vistnok
ligesaa meget font det Hollandske, og det er vel kun tilfældige
Omstandigheder, navnligen Landets mindre Udstrækning og poli
tiske Selvstændigbed m. v., der have bevirket, at medens i
Nederlandene Folkesproget bar uddannet sig til et eget Skrift
sprog, er i Holsten Folkesproget blevet tilbage og har i denne

12
Henseende m aattet vige fo r det Hostydske. S e e r m an derncrst
ben til den n aturlige B elig g en h ed , da er det vist, at N aturen
ikke paa nogen tydeligere M aade kunde have anvist Holsten
(o g L auenborg), hvilken S tatsfo rl'in d else de have at folge, end
ved at samle dem , tilligem ed den danstc S ta ts ovrige Lande,
indenfor saa fortrafselige natu rlig e Grcendser, at de i geografist
Henseende udgjore og i politist Henseende ville kunne udgjore
et saa afrundet og afsluttet og et saa velforbundet H ele, som
vel kan tankes og enstes. Lcegges nu hertil de politiste B aa n d
som igjennem 4 A arhundreder have knyttet H olsten saa nøje til
D an m ark , m en frem for A lt det daglige og idelige Sam kvem ,
som siden um indelige T id er h ar fundet S te d m ellem begge
L ande, hvorved H olsten er saa at sige saminenstmeltet med
S le s v ig , m en dog vel ogsaa for en D el sam m cnvoret med
D anm ark, og betcenker m an endelig de store Fordele som hint i
kommerciel Henseende h a r draget og vil kunne drage af sin
Forbindelse med S le s v ig og med D an m ark , Fordele som det
ved at flutte sig til T ydstland
sikkert vilde m iste, og Fordelen
as den falles F laad e, ved hvilken den danste S t a t , n a a r H o l
sten stutter sig dertil, til alle T ider vil kunne idetmindste holde
Tydstland S ta n g e n , m en rim eligvis vare det lan g t overlegen,
som S o m a g t; — betanker m an A lt dette, stal m an virkelig
have ondt ved at troe, at Holstenerne fo r A lvor stulde onste en
varig Forbindelse med Tydstland eller idetm indste, n aa r V alg et
stilledes dem mellem en a f de to Forbindelser med O pgivelse
as den an d en , stulde foretrakte Forbindelsen med Tydstland fo r
den med D anm ark. M en vi see jo netop o g saa, hvorledes
H olstenerne have kam pet p aa Liv og D ø d , for at kunne ved
ligeholde Forbindelsen med S le sv ig . O m nu end de S lu tn in 
ger som af dette Faktum kunne udledes, ere m indre sikkre, fordi
det her vel mest er det stesvig-holstenste P a r ti som styrer S p i l 
let og fordi dettes Bestrabelser jo endog gaae ud p a a , ved
S id e n as en nøjere Forbindelse med S le s v ig at bevirke en
fuldstandig Adskillelse fra D anm ark, turde dog vistnok hint
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P h ä n o m e n , i Forbindelse med bc oven fremsatte Betragtninger,
ingenlunde vare uden megen B ety d n in g .
M en m ultgen at den tybjTc Enhed og det forventede tydskc
Kejserrige kunde mcdforc faa glimrende og tillokkende Udsigter,
at Holstenerne derved knnde sinde sig foranledigede til dog hel
lere at forlade deres hidtilhafte Forbindelser, for at stutte sig
til hine. V i stulle herom tillade os et P a r Bemcrrkninger.
Dersom den tydste Enhed stal bestaae i at alle enten ganske
eller tildels tydsttalende Lande flulle tvinges til at indtråde i
det ny tydste R ig e eller S t a t s f o r b u n d , da m a a dette, som vi
og allerede have sect Begyndelsen til, nodvcndigcn fore til een
K rig for at erobre S l e s v ig , en anden for at tilbageerobre
E lsas fra F rankrig , cn tredie for S v e j t s , en fjerde for de
tydste Provindser i R u s la n d osv., kort sagt, til Krige y a a alle
Kanter og til evig Tid. D en n e Idee er, ihvor meget den end
kan have spogt i M angfoldiges H jerner, og ihvor vist det er,
at m an har begyndt med Forsoget p a a at gjennemfore den mod
D a n m a r k , i sig selv faa aldeles forkastelig, at der vel neppe
længere kan være T ale om dens Gjcnncmforelse. M en forsaavidt den tydste Enhed stal bestaae i et nærmere end hidtil fantntenstuttet Forbund af samtlige nuværende S t a t e r i Tydstland,
da er denne Id ee upaatvivlelig ikke mindre upraktist og umulig
at gjennemfore end hin. D et bedste B e v is herfor turde være
den E rfarin g som foreligger, at cfterat de for Jdecrt mest be
gejstrede M ænd fra hele Tydstland i et helt A ar havde arbejdet
paa at virkeliggjort deres stjonne P l a n , gik deres mojsommcligen opbygtc Værk aldeles overstyr, og Udforelsen — efter tu
tty F a c o n — lagdes i ganske andre H æ nder, som mutigen ville
arbejde i en aldeles forskjcllig A and. E n saadatt Forbundsstat
lader sig ntaastc med Held realisere i Nordam erika (niaastc ogfaa kun til ert vis G ra d eller til en vis T i d ) , hvor alle F o r
holde ere faa himmelvidt forstjellige fra de europæiske; men den
lader sig ikke realisere i Tydstland, allermindst saalænge der ere
3 8 souveræne F y rster, som hver for sig naturligvis vil holde
til det P berste fast ved den S t u m p af M ag ten h a n engang har
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faaet ihænde, den Inder sig ikke realisere uden derved, at de 37
af disse fortrænges nf ben 38te og cn eller flere nf de ftone
S ta te r opfluge alle de andre, eller og de alle kunde fordrives
og det Hele komme til ett republikansk F orfatning. M en efter
som Forboldene cre, er dette sidste ikke rim eligt, hvorimod det
turde være i hpj G ra d rim eligt, at et P a r af de nuværende
storste S ta te r cftcrhaanben ville opsluge alle de andre (alene
blot efter den simple physisie N a tu rlo v , at det siprre Legeme
tiltrækker og opfluger det m indre, n aa r de cre ensartede), hvor
ved da og det fom bedst passede sammen vilde kunne forenes
til stprre Helheder. D et er vor O v erb ev isn in g , at dette tid
ligere eller sildigere updvendigen ntaa skee, og udentvivl vilde
dette R esultat være langt heldigere for Tydsiland selv, end om
det Hele p a a cn eller anden kunstig M aad e blev samlet til et
eneste, nten siet forbundet R ig e . D ersom dette er rigtigt, da
ledes Tanken af sig selv tit de to for Ojeblikket mægtigste S t a 
ter i Tydsiland, hver p a a sin K a n t, Kongerigerne Preussen og
B a y e r n , som de der naturligen knnde ventes at ville opsluge
eller dele imellem sig de andre S t a t e r , medens Osterrig beholdt
de Dele af Tydsiland som det allerede h ar inde; og navnligen
vilde da Preussen udstrække sit Herredomme over hele den nord
lige Halvdel af T yd silan d, som et stort og mægtigt R ig e * ) .
' ) D e rsom saalcdcS B a y e r n kunde træffe til sig W i'irtem berg, B a :
d e n , det nuværende N h in p r e u S s e n , N a s s a u og begge Hesfencrne,
fam t niaasie nogle andre af de mindste S t a t e r , vilde derved frem-,
komme en fortræffelig a frundet S t a k , — s o m , da R h in e n helt
igjennem vilde gjennemstromme eller idetmindste berore d e n , m e
get passende kunde faldes N h i ir l a n d e n e s Kongerige — af
Fladeindhold la n g t over det dobbelte af det nuværende B a y e r n ,
men af Folkemængde henimod tre G a n g e faa si æ r f , et Kongerige
af de herligste Lande og af B efolkninger fom sikkert vilde pasfe
vel fam m en (navnligen vilde udentvivl NhinpreuSsen pasfe langt
bedre ind i denne Forbindelse end i sin n u v æ re n d e ), og f o m , om
end ikke just en S t o r m a g t , dog vilde kumte med agtelfebydende
Selvstænbighed træde op ved S id e n af S t o r m a g te r n e . O g der
som da P re u s s e n eller det nordtydffe K o n g e rig e , efter at have
afgivet sin nuværende N h i n p r o v i n d s , kom til a t omfatte alle de
ovrige S m a a s ta te r i T y d s tla n d , vilde det erholde en Udvidelse af
vel et tusinde K v a d ratm ile og en Forogelfe i Folkemængde af
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Det turde vel bande, at det er saaledes at den tydste Enhed i
Fremtiden vil gestalte sig, paa denne Maade at den naturlige
Trang til og Stråben efter en fornuftig Ordning af Tingene,
i det virkelige Liv vil gjore sig gjcldende. Hermed er ikke sagt,
at dette just vil stee strar eller i den narmcste Fremtid; men at
taltfald det preussiske Kabinets Politik gaaer ud paa et saadant
Maal, riaar engang Omstandighederne vare gunstige, er i hoj
Grad rimeligt. Preussens Politik bar fra Kongerigets forske
Eristents varet en rovsyg og udvidelseslysten;
dets Fremtids
Bane vil neppe synderligt afvige fra den som det engang bar
betraadt. I vore Dage kan man vel ikke saa let ligefrem gjore
Erobringer, saaledes som for 100 eller 50 Aar siden endnu
gik an; men ved at give den samme Ting et andet Navn, ved
at benytte sig af heldige Omstandigheder, ved at bruge diplo
matiske Manovrer og maasic hemmelige Intriger, kan man ogfaa nuomstunder meget vel opnaae, hvad man ikke ligefrem tor
tilegne sig ved Vaabenmagt; blandt deslige Midler til egen
Storbeds og Magts Udvidelse ere netop de nu saa gangse Ideer
om den tydsie Enhed,
den tydste Nationalitet og den tydste
Flaade, neppe af mindst Betydning: ved at kjale for disse
Ojeblikkets Undlingsidcer, ved tilsyneladende at stille sig i Spid
sen for de didsigtende Bcvagelser, vil man maaste uden stor
Banstelighed bringe det derhen, at naar Tidens Modenhed en
gang er kommet, naar det Ufornuftige i den hidtilvarende Adsplittelse i en Mangde sutaa og ubetydeligeStater muligen
ved den fremstadende Tidsaand bringes til endnu klarere Erkjcndelse end hidtil, de mindre Stater da af sig selv kunde kaste
sig i Armene paa den storre; dersom ikke iovrigt, under visse
Eventualiteter, saasom en almindelig K rig , et gunstigt Ojeblik
kunde indtråde, da man uden stor Betankelighed kunde vove at

idetmindste et Par M illioner Mennesker, foruden et langt mere
sammenbangcndc og afrundet Territorium og mere udstrakte So:
kyster. Det vilde da med langt mere Berettigelse end hidtil
kunne optråde som S torm agt, og dets sorstjellige Bestanddele
vilde og udentvivl paSse langt bedre sammen.

16
bringe Magten i Anvendelse. Dette er upaatvivlclig den lu
rende Tanke som stikker bag ved bclc den preussiske Politik;
og der kan vist ikke gives noget bedre Ercmpel til Oplysning
om og Karakteristik af dennes sande Beskaffenhed, end naar man
betragter Preussens hele Frcmgangsmaade i det stcsvig-holstcnstc
Anliggende; thi hvad det herved har bast bag Oret, er tyde
ligt nok netop, ved en snild (men ntcd samvittighedslost Brud
paa Tro og Love forbunden) Benyttelse as de ber indtraadte
Forviklinger, at faac Holsten tilborligen adstilt fra sin 4huiidrcd=
aarige Forbindelse med Danmark, for at det, om muligt ntcd et godt
Stykke af Slesvig i Folge, kan af sig selv falde ind under Tydstlands, d. e. naturligvis Preussens, Indflydelse og Magt, og
navnligcn dets Sohavne og Sofolk komme til en velkommen
Benyttelse som Grundvold for den vordende tyd ffe eller preus
siske Somagt. Skulde virkelig Nogen, efter A lt hvad der siden
Marts 1848 er hasseret, endnu vcere blind nok til ikke at stue
ind under den forrcrderiste Maste af det samme Preussen, som
i forrige Aarhundrede ikke bluedes ved at deltage i den stammelige Deling af det ulykkelige Polen, og som nu paa lignende
Maade gjor sit Bedste, for ogsaa at dele det lille Danmark?
Ogsaa i vore Dage har man ikke undseet sig ved, i en Sag
hvis Slethed paa det Klareste blev lagt for Dagen, at bringe
Magten i Anvendelse, til Trods for A lt hvad hele Europa
(kun med Undtagelse af det vildledede og fanatiserede Tydstland)
har anseet og anseer som uomtvistelig 3?et.
Men er det nu saa, at der er den hej este Grad as Sand
synlighed for, at Ideen om den tydstc Enhed er et tomt
Skyggebillede, som aldrig vil opnaae Virkelighed, men kun
benyttes som et velkomment Rcdstab af en omsiggribende
Kongemagt, der Intet ivrigere skraber efter, end at tilrane sig
Herredommct over saa stor en Del af Tydstland (og Jkketydstland) som Omstcrndighederne maattc tillade — og at dette
er Tilfaldet, vil ogsaa i Holsten neppe nogen fornuftig Mand
kunne tvivle paa — , da er der visselig al Grund til at antage,
at det holstcnste Folk ej alene ikke vil lade sig lokke af Ideen
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om den tydsic Enhed, men endog langt snarere verre ængsteligt
for eit Forbindelse med Tydstland, der upaatyivlelig i Tiden
vil sore det til at blive en Del as bet preussiske Kongerige,
men ingenlunde as det hele og store Tydsiland. Herfor have
Holstenerne, d. e. de Besindigere iblandt dem og Massen as
Folket, vistnok aldeles ingen Sympathier, hvorimod de sikkert
Intet hellere onsie, end at blive i den ældgamle og faa natur
lige Forbindelse mcd Slesvig og med Danmark, dersom For
holdet til dette kunde ordnes paa en nogenlunde tilfredsstillende
Maade, og vi ere af den Formening, at de i dette Tilfalde,
itaat Alternativet stilledes dem, vilde langt hellere aldeles op
give den hidtilværende politiste Forbindelse med Tydstland, for
at kunne vedligeholde hin, end omvendt.
Dersom altsaa Forholdene kunde ordnes paa den Maade,
at Kongen as Danmark for sine to tvdste Hertugdommers Ved
kommende udtraadte as det tydste Forbund, blev derefter SporgSmaalet, i hvad Forbindelse disse Lande da stulde sættes til
Kongeriget. At forene dem med Slesvig under samme For
bindelse, som vi nu ester Frcdsgrundlaget as 10de Juli haabe
at opnaae for dette, nemlig med en vis Grad as Selvstændighcd, men dog i en inderlig og uopløselig Forening mcd Konge
riget. vilde as flere Grunde neppe være det Heldigste, dels nem
lig fordi disse Lande baade i Nationalitet og andre Henseender
ere faa meget sorstjellige fra Kongeriget, medens Slesvig idetmindste for den halve Del har Nationalitet tilfælles med dette,
og altid har staaet i et nøjere Forhold til samme, dels fordi
dette neppe vilde stemme med Holstenernes Drister, der heri
udentvivl vilde see et Underkastelses-Forhold, som vilde være
deres Følelser imod, dels endelig fordi den paa denne Maade
fornyede Forbindelse mellem Slesvig og Holsten da let kunde
paa ny kalde Slesvig-Holstenismen til Live og mulige« under
fremtidige Eventualiteter atter blive sarlig. Derimod er der et
andet Forhold som ester vor Formening vilde være langt mere
passende, og som udentvivl vilde i alle Henseender tilfredsstille
Holstenernes billige &>nster, ved at stille dem i et fuldstændigt
2
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Lighedsforhold til D an m ark , hvorved de da vilde opnaae et
S la g s V ederlag for O pgivelsen af deres hidtilværende F o r 
bindelse med Tydskland, vi mene nem lig U n i o n s f v r h o l d e t .
D ette vilde da form entligen m edfore, at begge H ertugdom m er,
efter at være udtraadte af al Forbindelse med Tydskland, op hojedes til en selvstændig S t a t , der burde benævnes som K onge
rige, og naturligvis ikke i nogensom helst Herseende blev a f
hængig af D an m ark , kun at den indgik en uoploselig U nion
og havde K onge tilfælles med dette, hvorhos n atu rlig v is alle
de Forbindelser m aatte vedligeholdes som , uden at træde de
tvende S ta te rs gjensidige U afhængighed for næ r, kunde p a a
nogen M aade tjene til at fremme det fælles V el og m uligen
endog i T iden bevirke en storre Tilnærm else eller S a m m e n 
sm eltning. H ertil vilde hore fælles D ip lo m a ti, fælles T o ld 
forbindelse, m uligen gjensidig Jn d fo d sret og udentvivl fælles
F laad e; idetmindste vilde det være sm ukt, at ligesom H avet
omfluttede begge K ongeriger i F o ren in g , faaledes ogsaa S o 
forsvaret blev fæ lles, hvorved ogsaa S o m a g te n saam eget mere
vilde blive hvad den burde være, agtelsebydende; m en n a tu rlig 
vis m aatte F laad en have en særskilt A fdeling fo r hvert Land.
O m et i det Væsentlige fælles F lag vilde m an lettelig „kunne
enes. A t K ongen m aatte residere i sit tydste K ongerige ligesaavel som i det danste, m aatte vel være en S e lv fo lg e , og om
saa skulde være, burde vel D an m ark , uagtet begge Landes
S torrelse og Folkemængde er saa forstjellig, og uag tet dets
F o rtrin som et ældgam m elt K ongerige, dog m aaste hellere finde
sig i at R esidentstiden for begge fastsattes lige, end at denne
O m stændighed stulde volde nogen S p lid eller M isfornojelse;
m en med H ensyn til de anforte O m stændigheder vilde dog al
B illighed tale fo r, at K ongens R esidents i den storre D el af
A aret blev i D an m ark , og kun en kortere T id i h a n s tydste
R ig e. ( V i see jo endog, at K ongen af S v e rrig og N orge
saagodtsom udelukkende residerer i S v e rrig ).
V i forudsee den In d v e n d in g , at el saa ubetydeligt Stykke
Land som de to sm aa H ertugdom m er Holsten og Lauenborg
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ikke passende kunde gjøres tik et Kongerige. Imidlertid tillade
vi os at formene, at denne T e l af Forslaget netop er noget
meget Væsentligt, fordi forst under denne Forudscrtning Unionsforboldet rigtigt vilde passe, hvilket nemlig synes at forudsatte
en vis Lighed mellem de forbundne S t a t e r , som forst saalcdcs
kunde finde filt Fyldestgsorelse. O g vi sporge dernæst, om der
maaste gives nogen N o rm for S t r ø e ls e n af et Kongerige, eller
om det ikke snarere m aa aldeles beroe paa saa mangfoldige
konkrete Omstændigheder, om et Land sial kaldes med dette
Land eller ikke? H ave vi ikke i de sidste 2 0 A a r seet tvende
ny Kongeriger i E vropa opstaae som hore til de allermindste,
tildels baade i Størrelse og Folkemængde? E r ikke selve
D an m ark et af de allermindste Kongeriger, baade i Udstrækning
og Folkemængde 10 til 20 G an g e mindre end de store Magter,
og hvad navnligen Jndvaanerantallet angaaer næsten det mindste
af samtlige Kongeriger, selv de smaa tydsie ikke undtagne? og
vilde ikke H olsten-Lauenborg i Forhold til D anm ark være større
baade i A real og Folkemængde, end dette er i Forhold til saam ange andre S ta te r? H er er desuden Tale om et Kongerige
som ikke siulde udgjore en S t a t for sig alene, men netop
sættes i U nionsforhold til et andet, saa at de begge siulde
understøtte hinanden til at blive en større H elhed; begge vilde
just i det indbyrdes Forhold have en passende Størrelse, og
medens de hver for sig vare for smaa til at optræde med synder
lig B etydn ing , vilde de udentvivl i deres Forening og med
Hensyn til deres naturlige Beliggenhed og Bestaffenbed i mærke
lig G ra d styrkes i og ved hinanden.
S p ø rg e r m an, hvad N a v n dette ny Kongerige siulde føre?
da ere vi ikke i saa Henseende i Forlegenhed for Sv aret.
Dersom N av n et Holsten-Lauenborg ikke siulde synes tilfredsstil
lende, hvilket vistnok m aa indrøm m es, vilde udentvivl B enæv
nelsen: „ N e d e r e l b l a n d e n e " meget passende kunde indføres;
dette N a v n var i Henseende til fit In d h o ld aldeles korrekt og
passende og det kom i fuldstændig A nalogi med Kongeriget
„Nederlandene", som forlængst er i B ru g , og det kunde ligesaa-
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vel benyttes paa Tydst som paa Danst. Jovrigt kunde vel og
Navnet „Nordalbingien" bruges, men denne latiniserede Be
nævnelse synes dog ikke ret at ville saldc idetmindste i et danst
Ore. En anden Bencevnclse vilde, hvis det sorestaaedc For
hold kom istand, faldt’ as sig selv, nemlig „de forenede Konge
riger i Syd-Skandinavien" (ligesom Kongens Titel blandt andre
vilde blive: Konge over de forenede Riger i Syd-Skandinavien).
Overbovedet vilde herved opstaae m smuk Modsætning imellem
Syd-Skandinavien og Nord-Skandinavien, der saaledes hver
for sig kom til at omfatte tvende Kongeriger, og det just med
en vis, af de respektive Landes indre naturlige Bestaffenhed
betinget, Lighed i Forholdene, saavel indad- som uadtil, i begge
Unioner.
Men det lader sig ikke nægte, at det projekterede ny Konge
rige forsi da vilde erholde sin rette Asrunding og Begrcrndsning
og sin rette Betydning, dersom de rige Hansestæder Hamborg
og Lybek vilde indtråde i denne Statssorbindelse, og dersom
de Oldenborgste Enklaver tillige deri kunde indlemmes.
Det
er isærdeleshed det rige og mcrgtige Hamborg, der vel for sig
alene kunde veje som en Fjerdedel af et Kongerige, hvis T il
trædelse det her vilde vare om at gjore; thi derved vilde det
ny Kongerige vinde saa afgjort i Anseelse, som i Rigdom og
Folkemængde, at det i Forbindelse med de nylig nævnte Potcutset fuldkommen vilde kunne hævde sin ny Værdighed. Men
det forekommer os virkelig at Hamborg maatte finde saa store
Fordele ved at indtræde i det ny Kongerige, at det maaste vel
turde antages at Staden i sin egen velsorstaaede Interesse selv
maatte være tilbojelig til at foretage dette Skridt. Hamborg
har hidtil i een eneste Henseende, nemlig som Handelstad,
været en as Verdens vigtigste; men det er ogsaa kun i denne
ene Retning, at den har opnaaet Anseelse, kun ved Handelens
Magt og sine Kjabmænds Rigdom at den har vundet sin Be
tydning og Glands. Men det er ligesaa vist oss af Alle erkjendt, at den suleste Kræmmeraand har haft sit uindskrænkede
Regimente i denne By. Og dette vide udentvivl Hamborgerne
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meget godt felv, og enste vist Intet hellere, end at kunne faae
andre Potentser indenfor deres Mure til at raade ved Siden
af denne, hvilket og upaatvivlelig vilde vare til sand Nytte
for Staden. Men hvad om nu Hamborg tillige blev en konge
lig Hoved- og Residentsstad, hvad om det blev en Universitets
stad? Begge Dele turde blive en ligefrem Folge af denne
Forandring, thi at Hamborg (eller Hamborg-Altona) maatte
vcere Hovedstaden i det ny Kongerige, vilde vel ti ære en Selvfolge; og udentvivl vilde det vare i flere Henseender rigtigst,
at flytte Universitetet fra Kiel herhid, hvilket og var faameget
mere billigt og naturligt, fom dette Universitet da netop ved
Frekventsen fra Hamborg maatte fege den Afgang erstattet fom
det vilde lide ved at de flesvigste, eller idetmindste nordflesvigste,
Studerende ikke længere fogte derhen. (Som Skadeslosholdelfe
for at miste sit Universitet maatte da Kiel udentvivl gjeres til
Station for den nederelblandske Flaade eller Flaade-Afdeling,
ligesom til Sædet for en Land- og So-Officers-Skole). Men ved
at faae et kongeligt Hof indenfor sine Mure, ved at blive Sædet for
en Hejstole, vilde den gamle Hanfestad kunne tilvinde sig ny og
betydende Potentfer til foreget Storhed og Glands i Fremtiden.
(A t Hamborgerne for faa Aar siden have begyndt, uden Hen
syn til det bestaaende Universitet i Kiel, at gjore Skridt til at
forstaffe sig et selvstændigt Universitet i deres egen B y, er bekjendt; dog gik den projekterede Plan, fom udentvivl under
Krigsurolighederne er hendoet, fm id t vides kun ud paa et
ufuldstændigt eller halvt Universitet). Disse Fordele vilde imid
lertid ikke være de eneste, maaste end ikke de storste, fom Hanfestaden vilde opnaae ved at stutte sig til det ny Kongerige.
Ligesom dette i sig felv vilde være aldeles naturligt, eftersom
Holsten og Lauenborg jo ere det naturlige Opland for Hamborg,
saaledes vilde det for en Stad font denne, hvis hele blomstrende
Forfatning, hvis store Rigdom og Glands, er ene bygget paa Handel
og Sefart, sikkert være af den allersterste Betydning, at være et vigtigt
Medlem af et Samfund, fom havde en Semagt at raade over.
Og endelig, stnlde det være af ringe Betydning, at kunne — og
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bet, vel at moerke, font H oved- og Residentsstad — slutte sig
til en S t a t som vilde vare eit virkelig M a g t , i stedetfor vel at
bave sin fulde F r ih e d , men med det V ilkaar, som M a g t be
tragtet, at vare et I n te t? Dette h ar H am borg hidtil varet,
som en af de allermindste af Tydstlands 3 8 souveräne S tater.
Skulde derfor engang de oven paapegede Eventualiteter indtråde,
vilde den udentvivl vare temmelig sikker p a a , at blive opsiugt
af den nordtydste eller preussiske K ongem agt; men at de hantborgsic S y m p a th ie r ingenlunde drage sig denne V e j, turde vare
afgjort nok, som m an og for gansie nylig bar feet talende B e 
viser paa. A t Ham borgerne hidtil ingen S y m p ath ie r have havt
for at slutte sig til H olsten, er begribeligt nok, da de heri n a
turligvis have maattet see en Underkastelse undet det danste M o 
narki, hvilket ingenlunde kunde vare dem behageligt; men ganstc anderledes vilde S a g e n stille sig under den her omtalte Forudsatning, da S ta d e n kun vilde have at indtråde som den forstc
og vigtigste K om m une i en S t a t der af N atu re n saa at sige
er anvist ben som dens eget L an d, en S t a t der var aldeles
uafbangig af D an m a rk , og vel vilde laane den vasentligste D el
af sin M a g t fra ben foreflaaede Forbindelse m ed dette, men
paa den anden S id e ogsaa selv bidrage væsentligst til Forogelsen
af D anm arks M agt.
D e sidstanforte Betragtninger lade sig ligesaavel anvende
p a a Lybek som paa H am borg. O g hvad de Oldenborgste E n 
klaver augaaer, da vilde det vel ikke vare saa vanskeligt at er
hverve disse, enten ved K jo b , eller mutigen ved en dynastist
K om bination i Henseende til A rvefolgen, navnligen ved det
forestaaende B a lg af den tilkommende Thronfolger. T hi bvor
meget det end under de nuværende Omstændigheder er at be
frygte, at hvilkensomhclst tydst P r i n d s , idermindste en saa dan
som ikke allerede har lovbegrundede Rettigheder eller anden sær
lig Adkomst, vilde have de nationale S y m p ath ie r i D anm ark
afgjort imod sig, turde der dog findes en tydst Fyrsteson af
ben Oldenborgste S t a m m e , med hvem dette af flere G runde
mindre end med andre vilde være Tilfældet, vi nten c nemlig

23
S torhertugen af O ldenbo rgs yngste S o n , som er et B a r n paa
6 A a r , hvilken, dels paa G ru n d af sin standinaviste Herkomst
p aa modrene S id e — som S o n a f S to rh ertu g en s 3die W g tc stab med afdode Prindsesse Cecilie a f S v e r r i g , S o fter til P r in d s
Gustav af D asa — , dels paa G ru n d a f sin unge Alder, og
da han selvfolgeligen maatte opdrages i D a n m a rk , udentvivl
lettere end Andre kunde ventes at flaae R odder i den danstc
Nationalitet. M en ved at vcrlge denne P r i n d s til Thronfolger,
vilde m an netop have den store Fordel, at de oldenborgste E n 
klaver uden Vanskelighed kunde erhverves, bvilkct naturligvis
maatte gjores til Betingelse; og m an vilde ogsaa derved yder
ligere komme de tydste Lande im o d e, i hvilke denne tydste Fyrstefon naturligvis som saadan ikke vilde savne S y m p ath ie r. D enne
unge P r in d s er dobt: A nton G ü n th e r Friedrich E lim a r ; dersom
m an af disse N avn e bortkastede de to forste, og gjorde de to
sidste ved en ringe Forandring eller et S l a g s Oversættelse til
F r e d e r i k V a l d e m a r (p aa Tydst: Friedrich W a ld e m a r), da
opnaaede m an idetmindste den Fordel, at Thronfolgeren stk saa
nationalt et N a v n , som vel kunde onstes. V i stulle tillade os
at tilføje, at K ong Frederik V I I vilde have det i sin M agt,
paa en lignende M aad e at komme sit eventuelle ny Kongerige
imode ved en Forandring af sit eget N a v n , dersom det maatte
behage H a n s Majestæt, istedetfor sit hidtil forte K ongenavn at
kalde sig F r e d e r i k C h r i s t i a n , hvilket vilde passe ligegodt til
begge Kongeriger, og bvorved vi da ogsaa i denne Henseende
vilde see en Fornyelse af den Oldenborgste Kongestamme. M en
de dobbelte Kongenavne ere jo netop i vor T idsalder i M ode.
A t iovrigt Arvefolgen i begge de forenede Kongeriger maatte
ordnes paa samme M a a d e , var en Selvfolge.
V i kunne ikke stjonne rettere, end at den stråledes foreslaaede P l a n , at sætte D an m ark med S le s v ig p a a den ene S id e
og Holsten-Lauenborg p aa den anden i et U nionsforhold som
to bver for sig aldeles selvstændige og uafhængige, men dog
noje med hinanden forbundne Kongeriger, vilde være ikke alene
den bedste, men maaste den eneste fornuftige M aad e at komme

'
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ud af de opstaacde ulykkelige Forviklinger. Hvad der gjet disse
faa vanskelige at rede, er upaatvivlelig Hertugdømmet Holstens
dobbelte Stilling, dels ifelge Naturen, som i Nationalitet i det
Væsentlige (stjondt ingenlunde ganste), el tydst Land, medens
de geografiste, ctbnografiste, bistoriste, internationale og kommer
cielle Forbolde uden Sporgsmaal henvise det til Slesvig og til
Danmark, dels i politist Henseende iselge den uheldige Forbin
delse hvori det i 1815 blev stillet, som paa engang en Del
as Danmark og as Tydstland.
Esterat nu et sanatist Parti i
begge Hertugdømmer har benyttet denne dobbelte Stilling og de
derpaa begrundede sceregne Forholde til at rejse det mest ube
rettigede og forkasteligste Opror, som paa en skammelig og ufor
svarlig Maade blev understøttet as Preussen og hele Tydstland,
og som gik ud paa at rive det virkelig danste Hertugdømme
Slesvig, tilligemed Holsten, ud af sin fra de ældste Tider bestaaende nøje statsretlige Forbindelse med Danmark, for strå
ledes at kaste sig i Armene paa Tydstland, medens det dog med
suldeste Feje kan antages, at Folket i Holsten aldeles ikke, og
ialtsald ikke paa nogen Maade uden i Forbindelse med Sles
vig, hvilket vi nu engang ikke ville og ikke kunne flippe, er til
bøjeligt til at udtråde as sit ældgamle Forbold til Danmark sor
at indlemmes i Tydstland, men endog snarere stulde vare stemt
sor den omvendte Forandring, — ester alt dette kunne vi ikke
see, at Noget kunde bedre svare til Forholdene i alle Henseen
der, eller bedre tilfredsstille Alles billige Onster, end at ordne
Tingene paa den omhandlede Maade.
Det vilde fuldkommen
stemme med Danmarks Værdighed og hvad det, ester faa store
Anstrengelser, faa store Lidelser og faa store Ossre, med den
største Billighed kan gjøre Fordring paa, dels at see Slesvig
— overensstemmende med Fred sgrundla get as 10de Juli, i den
Fortolkning som vi holde paa — bevaret sor sig i den inder
ligste Forbindelse, om end med en vis Grad as Selvftændigbed,
dels ikke at skulle see Holsten gaae tabt, hvilket dog upaatvivle
lig tidlig eller sildig vilde blive Følgen as at dette indtraadtc
fom Medlem i en nærmere sammensluttet tydst Forbundsstat.
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P a a den anden S id e vilde Holsten ikke p a a nogen M aade have
at beklage stg, m en tvertimod vinde store og væsentlige Fordele.
D ersom noget af den hidtilværende Forbindelse med S le s v ig
gaaer tabt, da vilde det kun være Folgen af Holstenernes eget
ubesindige O p r o r ; de kunde, ester A l t, hvad der er passeret,
ikke forlange en storre Jmodekommen fra D an m a rk s S i d e , end
n a a r dette byder dem en bedre og højere S ta ts f o rm , under hvil
ken deres U afhængighed, Selvstændighed og Frihed, deres indre
Udvikling overensstemmende med Landets og Folkets særegne
N a tu r, vilde være paa det Fuldstændigste betrygget, og gjennem
hvilken de kunde indtræde i rit Forbindelse med D an m ark as en
bojere A rt og under fuldstændigt Lighedsforhold, en Forbindelse
der vtlde betinge alle Fordelene af en nær S a m m enslutning
(navnligen ogsåa mellem Holsten og S le s v ig ), medens det Forsijelligartede havde udsondret sig hvert til sin S id e. I n te t vilde be
dre end en saadan O rd n in g af Tingene svare til de virkelige
naturlige Forholde, idet Holsten, der i Virkeligheden er er M ellem 
land mellem Tydstland og D anm ark, gjordes til et, i N avnet, om
m an saa vil, tydst Kongerige, men som i Virkeligheden In te t havde
med Tydstland at gjore, men derimod stod i Unionssorbold til
D anm ark, med hvilket det i naturlig Henseende er langt nærmere
forbundet end med Tydstland. O g dersom H am borg, Lybek og
Enklaverne kunde optages i dette Kongerige, kunde der i S a n d 
hed siges, at A lt det, som af N aturen var forenet, nemlig alt
hvad der ligger N orden for E l b e n , ogsaa i politist Henseende
var samlet til et Hele. *)
K unde m an fra begge S id e r forenes om en saadan P la n ,
vilde det medfore den visselig ikke ringe Fordel, at al egentlig
Fredsunderhandling kunde falde bort, idet D an m ark og Hertug■') De her omhandlede Provindser og Stæ der: Holsten, Lauenborg,
Enklaverne, Hamborg og Lybek, med begges Territorier, kunne vist
med Fojc liges hidtil at have været d isje c ta m e m b ra — Hoved,
Krop og Lemmer — af ek og samme Legeme, adspredte ved Siden
af hverandre, og ventende paa at samles til en levende Organisme,
et livfuldt og kraftfuldt Hele.

26

freminent c fra vilfre afgjere deres bele Mellemværende og enfrc
fren hele Krig mellem sig selv alene.

Det blev fra kmt Sporgs-

maalet, om ikke Preussen og Tydstland vilfre mobsertte sig, at
Holsten og Lauenborg ubtraafrte af Forbundet.

Ester alt bvad

ovenfor er berncerket, vilde be frog vist ikke mefr ring este Skin
af Ret fttttttc modsætte sig frette, allermindst ttaar Hertugdømmertte selv øttstcbc fret.

De kunde kun tage Masten aldeles as

og ligefrem erklære, at frc agtede at erobre Hertugdømmerne for
Tydstland eller for Preussen; men herpåa stttlbc frc visselig
alvorligen

betænke sig;

thi har Preussen

og hele Tydstland

allerede haft ctt haarfr Nod at knække ved at bekæmpe Dan
mark, medens frc havde ctt Tredjedel af dettes M agt i Forbund
tttcfr sig imod frc øvrige to Trediedele, hvad vilfre der fra blive
af, ttaar hele Monarkiets Magt stod forenet, og ttaar Fjenden
stttlbc begynde forfra, ved først at erobre det Land og den stærke
Fæstning, hvortil Adgangen hidtil fa a let har staaet hatit aaben?
Det vilde blive ett citbttn langt vanskeligere, langvarigere, be
kosteligere og i sit Udfald langt usiffreve K rig ; og da al rime
ligt Paastitd til Krigen, udentvivl selv for ctt preussisk D ip lo 
mat, vilde mangle, og Stormagterne sikkert ikke vilde unddrage
ctt Plan deres B ifa ld ,

hvorved begge de stridende Hovedparter

forenedes om at slutte sig tæt sammen i Enighed og Fred, vilfre
det Visselig ikke være at befrygte, at Preussen eller Tydstland
stttlbc lægge nogen alvorlig Hindring tv ej ctt, men vi stttlbc efter
al Sandsynlighed faae det højst interessante Skuespil, at fee
Preusserne drage nb af Slesvig titcb static Ansigter og lange
Næser. *)

) Overhovedet kan der ncppe gives noget bedre og niere asgjorende
Bevis for, hvad Danmark i en velstnttet og inderlig Forening
med Holsten vilde være for en Magt, end ttaar man betænker den
oven an tudede Omstændighed, at hint, reduceret til to Trediedele
af sin Magt og i Krig med den øvrige Tredjedel i Forbindelse
med Preussen og hele Tydstland, desuagtet har kunnet føre
Krigen i et toaarigt Felttog med saadant (istertryk og saadan
Krast, at Resultatet vel langt snarere kan kaldes heldigt for os,
end for vore Modstandere.
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Jøvrigt ligger vistnok den Tanke noer, naar et Unionsfor
hold stulde oprettes, da hellere at lade alle tre Hertugdømmer i
Forening udgjort det ene Kongerige og Danmark alene det
andet.
Herved vilde man komme Hertugdømmernes — eller
det i Hertugdømmerne krigforende Parties — Chiffer fa ameget
imode, at eit Overenskomst paa dette Grundlag rimeligvis let
tere vilde lade ft g opnaae, hvorhos det unægtelig var en stor
Fordel, at det ny Kongerige derved vilde erholde en langt mere
passende Størrelse. Men neppe var Retfærdigheden herved fleet
Fyldest, og Danmark bor vistnok, som Sagerne staae, under
ingen Omstændigheder lade sig den Fordel stippe af Hænderne,
som nu idetmindste ved Fredsgrundlaget er opnaaet, nemlig Ud
talelsen af den Grundtanke, at Slesvig forbliver uadsiillelig for
bundet med Kongeriget. Vilde desuden Slesvigerne ønsie paa
denne Maade at adstilles fra det nordlige, for at indlemmes i
det sydlige Kongerige? vi tvivle meget herpaa, idetmindste hvad
Nordsiesvigerne angaaer.
Denne Kombination vilde saaledes
stride baade mod Danmarks og mod Slesvigs, eller idetmindste
Nordsiesvigs, Onster og Rettigheder, medens den indrøm
mede Hostenerne Mere end disse med nogensombelst Ret eller
Billighed kunde
gjørc Fordring paa.
Den vilde heller ikke
passe til de virkelige Forholde, just fordi Slesvig, som
bekjendt, staaer og stedse har staaet i et ganste andet For
hold til Danmark, end Holsten, og navnligen Nationaliteten
for den overvejende Halvdel er enten fuldkommen danst, eller
mere danst end tydst; under alle Omstændigheder maatte da
denne Del af Hertugdømmet indlemmes i det nordlige, naar
den sydlige eller virkelig tydste Del indlemmcdes i det sydlige
Kongerige; men
man faldt da ind i den saa ofte omtalte
Banstelighed, at udfinde, hvor da den rette Linie stulde drages, samt
at der da ikke kunde findes nogen naturlig og passende Grændse
mellem begge Lande. Men fremfor Alt bor denne Kombination
ikke finde Sted,
fordi her meget let enstor Fare knude ligge
stjult: det er ikke urimeligt, at naar Slesvig, eller endog kun
en Del af samme, forenedes med Holsten til eet Land, om end
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under den heromhandlede Forudsætning af cn Adsiillelse fra
Tydsiland, vilde det siesvig-holstensie Parti ikke undlade paany
at rejse Hovedet og at begynde sit gamle Spil, for atter at udsaae cn Misfornojelscns og Tvedragtens Sad, der let kunde
forspilde de heldige Folger fom man ellers udentvivl kunde
haabe af den foresiaaede Union, og endog mutigen under visse
Eventualiteter, under en eller anden fornyet politisi Explosion,
bringe det sydlige kongerige til at kaste sig i Armene paa Tydsi
land og andengang true Danmark mcd Sondersplittelse, maasie
med langt sterre Fare end nu. En sand Garanti herimod kunde
vansicligen opnaaes, medens det derimod snarere siulde kunne
forventes, at naar hele Slesvig forbliver i fast Forbindelse mcd
Danmark, dette da dcrigjennem ogsaa siulde kunne drage Baandet med Holsten fastere, og saalcdes herved netop opnaac en
Garanti fo r, at Unionsforholdet vilde blive bvad det siulde
være og fore til Lykke og Velsignelse for begge Stater.
V i vove saalcdes ikke paa nogen Maade at tilraade at
Slesvig, selv under de her omhandlede Betingelser, forenes med
Holsten enten gansie etter for en Del; hvorimod det forekommer
os, at det var Grund til at baabe, at den førstnævnte Kom
bination, ved at samle Danmark og Slesvig paa den ene Side,
Holsten og Laucnborg paa den anden, om muligt med In d 
begreb as Hamborg, Lybek og de Oldenborgsie Enklaver, til to
forsijellige Stater, satte i Unionsforhold til hinanden, bedre end
nogen anden, om ikke ene, vilde kunne lede til cn heldig og
varig Losning as de siesvig-holstensie Forviklinger.
D ix i e t lib e r a v i an im a m

m eam !
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